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 2 (023) سورة البقرة-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  الرحمن الرحممبسم هللا
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم  

 :-رحمه هللا تعالى -قال الشيخ الشنقمطي ،بإحسان إلى يوم الدين
 "ح في هذه اآلمة الكريمة..صر    ٢٥٧البقرة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قوله تعالى"

 ڱ ڳ ڳ ژي قبلها قوله تعالى الت  ٢٦٢البقرة:  ژ ڱ ڳ ڳ ژقبلها؟  ت اآلية التيقرأ

 ستة أسطر.  ٢٦٢البقرة:  ژ
 بعدها؟

 ال، قبلها 
 طالب: ........

 .أمره مختلفهذا 
 بعدها.
 بعدها في الترتيب؟ ليست؟ كيف

 في الترتيب بعدها.
 اقرأ أشوف.

 قبل الترتيب.  ٢٥٧البقرة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
 .٢٥٧البقرة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقبل نعم 

 .٢٥٤البقرة:  ژ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ
 نعم، التي بعد آية الكرسي بآية.قبل 

 طالب: ........
 اقرأ كما عندك. نعم مقدمة في الطبع

 كما عندي؟
 .نعمكما عندك 

ح في هذه اآلمة الكريمة بأن هللا ولي المؤمنين صر   ٢٥٧البقرة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعالى "
وليهم وأن بعضهم  -صلى هللا علمه وسلم-ل هللا وصرح في آمة أخرى بأنه وليهم وأن رسو

 ژوقال  ،اآلمة  ٥٥المائدة:  ژ ائ ى ى ې ې ې ژأولماء بعض وذلك في قوله تعالى 

ح في موضع آخر بخصوص هذه الوالمة وصر    ٧١التوبة:  ژ گڳ گ گ گ ک
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 ژ مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ ژللمسلمين دون الكافرين وهو قوله تعالى 

أولى بالمؤمنين من أنفسهم  -صلى هللا علمه وسلم-ح في موضع آخر بأن نبمه وصر    ١١محمد: 
وبيَّن في آمة البقرة ثمرة واليته   ٦األحزاب:  ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ژوهو قوله تعالى: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژتعالى للمؤمنين وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى 

وضع آخر أن من ثمرة واليته إذهاب الخوف وبيَّن في م  ٢٥٧البقرة:  ژ پڀ پ پ پ ٻ
 ٱ ژوالحزن عن أولمائه وبيَّن أن واليتهم له تعالى بإممانهم وتقواهم وذلك في قوله تعالى 

  ٦٣ - ٦٢يونس:  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ا يتولى وأنه أمض   -صلى هللا علمه وسلم-ح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبمه وصر  

قوله   ١٩٦األعراف:  ژ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو قوله تعالى الصالحين وه
المراد بالظلمات الضاللة وبالنور الهدى   ٢٥٧البقرة:  ژ پڀ پ پ پ ٻ ژقوله تعالى 
فهم منها أن طرق الضاللة متعددة لجمعه الظلمات وأن طريق الحق واحدة إلفراده وهذه اآلمة م  

 چ چ چ چ ژنه تعالى في مواضع أخر كقوله النور وهذا المعنى المشار إلمه هنا بي

قال ابن كثير في تفسير هذه اآلمة ما   ١٥٣األنعام:  ژ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ
ألن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها  ؛د تعالى لفظ النور وجمع الظلماتولهذا وح  " :نصه

 ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژباطلة كما قال 

 ڱ ژوقال تعالى   ١األنعام:  ژ پڀ        پ پ ژوقال تعالى   ١٥٣: األنعام ژ ڑ ڑ ژ ژ

 ".إلى غير ذلك  ٤٨النحل:  ژ ں
 ا؟ما عندك سجد  

 ال.
باطل وتعدده وتشعبه إلى غير ذلك من اآلمات التي في لفظه إشعار في تفرد الحق وانتشار ال"

 ."انتهى منه بلفظه
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك 

اه من كالم الحافظ ابن كثير هو األصل وهو وقو   -رحمه هللا تعالى -ما ذكره المؤلف ،أجمعين
المائدة:  ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ -جل وعال -الغالب لكن جاء في قوله

فهو سالم بإذن هللا ألن ألن من يسلكها  ؛سبل السالم فجمع السبل ووصفها بأنها سبل السالم  ١٦
ن كان في األصل واحد إال أن له شعب تتفرع منه وهي موصلة إلى السالم  اهذا السبيل وا 

ولكل عبادة سبيل يوصل إلى  ،ولذا تجدون أن أبواب الجنة ثمانية كل عبادة لها باب ؛والسالمة
األصل وكالم  وهو -رحمه هللا تعالى -فكالم المؤلف  ،هذا الباب الموصل إلى دار السالم
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 4 (023) سورة البقرة-أضواء البيان

لكن اآلية ال بد من اإلجابة عنها األصل أن الصراط واحد ظاهر، الحافظ ابن كثير رحمه هللا 
يعني   ١٠٨يوسف:  ژ ڍ ڇ ڇ ژا لكن هذا الصراط وهذا السبيل وأن هذا صراطي مستقيم  

 -دار السالمإلى  –وصلة إليه طريقتي لكن هذا الصراط وهذا السبيل يتفرع منه سبل كلها م
وكذا له باب إلى  ،والجهاد له باب ،ولذلكم مثل ما ذكرنا أبواب الجنة ثمانية الصيام له باب

هذه األبواب مرتبطة بسبل السالم التي أوصلت  -سبل السالم -وهذه كلها مرتبطة بالسبل ،،آخره
 ج منها إلى دار السالم.إلى هذه األبواب التي يول  

قال بعض العلماء الطاغوت اآلمة   ٢٥٧ة: البقر  ژ ٺ ڀ       ڀ ڀ ژقوله تعالى: "
أي يخوفكم من   ١٧٥آل عمران:  ژ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ژويدل لهذا قوله تعالى  الشمطان

 ."٧٦النساء:  ژ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژأولمائه وقوله تعالى 
 ،اآلن العائق من كثير من أعمال الخير والدين والعائق عن بيان الحق والعمل به الشيطان

فهو يخوف  ،ال تفعلوا كذا يفعل بكم العدو كذا ،م أولياءه ال تفعلوا يثور العدوالشيطان يخوفك
ثم ال نفعل  ،والرافضة يفعلون وكلهم يفعلون  ،أمريكا تفعل واليهود يفعلون  ،المسلمين من أوليائه

و يعني يخوفكم من أوليائه أ "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" ،ا بهذا التخويفا وال نترك شر  خير  
وهذه حجة كثير من الناس الذين تقاعسوا عن بيان الحق  ،بأوليائه سوف يفعلون وسوف يتركون 

ولو  ،يرتكبون المحرمات مداهنة للعدو مخافة منه وذلك بمجرد تخويف من الشيطان ،والعمل به
 أنهم توكلوا على هللا وارتبطوا به ووثقوا به لكفاهم الشيطان وأولياء الشيطان.

 وقوله تعالى.
 طالب: ........

ويخوف أولياءه من ترك واليتهم له وانتقالهم من  ،ويخوف أولياءه ويخوفكم بأوليائه ومن أوليائه
 الباطل إلى الحق.

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ             ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژوقوله تعالى: "

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژوقوله تعالى   ٧٦النساء:  ژ ڎ ڎ   ڌ ڌ          ڍ

اآلمة والتحقيق أن كل ما عبد من   ٣٠األعراف:  ژ مئ حئ جئ ی ژوقوله   ٥٠ف: الكه ژ
 ."دون هللا فهو طاغوت
 أما عدم الرضا أو عدم العلم فال. ،ا بذلك ما عبد من دون هللا وهو راضبقيد أن يكون راضي  

 چچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژوالحظ األكبر من ذلك للشمطان كما قال تعالى "

  ١١٧النساء:  ژ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں      ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ :لوقا  ٦٠يس:  ژ
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 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 ک      ک ڑ ڑ ژ ژوقال   ٤٤مريم:  ژ گگ ک ک ک ژوقال عن خليله إبراهمم 

 ."إلى غير ذلك من اآلمات  ١٢١األنعام:  ژ ڳ گ گ گ گ کک
 ألن ما ؛والحظ األكبر من ذلك للشيطان بل الحظ كله إنما هو للشيطان -رحمه هللا -يقول الشيخ

عبد في الصورة في الظاهر إنما هو بتسويل الشيطان وبإغواء الشيطان إذ ا رجع ذلك كله إلى ي  
 الشيطان.

 ."٢٦٢البقرة:  ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژقوله تعالى: "
مة عندنا.  هذه اآلية مقدَّ

 طالب: ........
 عندك. ٢٥٧البقرة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقبل 

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژقوله تعالى: "

بع إنفاقه المن واألذى لم مفهم من هذه اآلمة أن من أت    ٢٦٢البقرة:  ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژمحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله 

 ."٢٦٢البقرة:  ژ ۓ
األذى فإذا لم ألن األجر المرتب على اإلنفاق في سبيل هللا مقيد بقيد وهو عدم إتباع ذلك بالمن و 

 يحصل هذا القيد لم يحصل األجر المرتب عليه.
البقرة:  ژ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژح تعالى بهذا المفهوم في قوله وقد صر  "

  ی ژن أن المراد الذين بقوله بي    ٢٦٤البقرة:  ژ ەئ ەئ ائ ائ    ى ژقوله تعالى:  ،اآلمة  ٢٦٤

 ".قوله تعالى  ٢٦٤البقرة:  ژ ىئيئ مئ حئ جئ ی
متعددين ولذلك  الكن الذي من صيغ العموم تعم أفراد ،والذين للجمع ،صل للمفردالذي في األ

أعاد الضمير عليهم للجمع مثل م ن تعيد عليها الضمير بالمفرد باعتبار اللفظ وتعيد عليها الجمع 
 باعتبار المعنى.

اآلمة لم يبين هنا سبب   ٢٧٣البقرة:  ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژقوله تعالى "
الكفار لهم من دمارهم وأموالهم في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج  فقرهم لكن بين

 "قوله تعالى.. ،اآلمة  ٨الحشر:  ژ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژبقوله 
 والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فرد من أفراد ما جاء في هذه اآلية.

 ."٢٧٥البقرة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژقوله تعالى "
من اتصف بالفقر أعطي من هذه النفقات التي ينفقها من قلنا فرد  إذا ،يعني هو فرد وليس بقيد

ذا قلنا أنه قيد ما أعطي إال من حصل له الفقر بسبب الهجرة. ،سبق ذكرهم  وا 



 

 

 
6 

 6 (023) سورة البقرة-أضواء البيان

أن من  :معنى هذه اآلمة الكريمة  ٢٧٥البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژقوله تعالى "
ا من هللا ي ترك المعاملة بالربا خوف  جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أ

 ."تعالى وامتثاال ألمره فله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا
يعني   ٢٧٩البقرة:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژكما سيأتي في قوله  ؟أو قبل هذه الموعظة

بيانه إن شاء  وسيأتي ؟رؤوس أموالكم قبل الدخول في هذه المعاملة أو رؤوس أموالكم قبل التوبة
 هللا تعالى.

وقد  ،ن هللا ال يؤاخذ اإلنسان بفعل أمر إال بعد أن محرمه علمهويؤخذ من هذه اآلمة الكريمة أ"
فقد قال في الذين كانوا مشربون الخمر ومأكلون مال  ،أوضح هذا المعنى في آمات كثيرة

 ،مةاآل  ٩٣المائدة:  ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژالممسر قبل نزول التحريم 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژوقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم 

ونظيره قوله  ،أي لكن ما سلف قبل التحريم ال جناح علمكم فمه  ٢٢النساء:  ژ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
 حئ ژوقال في الصيد قبل التحريم   ٢٣النساء:  ژ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے ھ ھ ژتعالى 

 گ    ک ک ژ استقبالهقال في الصالة إلى بيت المقدس قبل نسخ و  ،اآلمة  ٩٥المائدة:  ژ يئجب ىئ مئ

أي صالتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح األدلة في هذا   ١٤٣البقرة:  ژ گگ گ
والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من  -صلى هللا علمه وسلم-المعنى أن النبي 

 ."المشركين وأنزل
 قرباء؟! استغفروا ألقربائهم، قريب 

 طالب: ........
 مثل غريب وغرباء.

 وضعيف وضعفاء.طالب: 
 وضعيف وضعفاء الوزن يستقيم.

 ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ژالموتى من المشركين وأنزل هللا تعالى لما استغفروا ألقربائهم "

  ١١٣التوبة:  ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ
ا بعد إذا هداهم حتى ذلك وما كان هللا لمضل قوم   وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل هللا في

 ،فصرح بأنه ال مضلهم بفعل أمر إال بعد بمان اتقائه ،يبين لهم ما يتقون 
 ".ح في هذهصر    ٢٧٦البقرة:  ژ ڎ ڌ ڌ ژقوله تعالى  

يعني حتى تقوم   ١٥اإلسراء:  ژ وئ ەئ   ەئ ائ ائ      ى ى ژ -جل وعال -أعم من ذلك قوله
الناسخ ال يلزم إال من بلوغه ولذلك في حادثة تحويل القبلة الذين ما علموا إال بعد الحجة والعمل ب
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 7 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

النسخ بفرضين أو ثالثة يعني من صالة الصبح إلى صالة العصر ما أمروا باإلعادة لما جاءهم 
يعني  ،من يقول لهم في صالة العصر أو في صالة الصبح أن القبلة قد حولت استداروا كما هم

 ا الصالة من أولها وال أعادوا الصالتين اللتين سبقتها.ستأنفو لم ي
ح في هذه اآلمة الكريمة بأنه ممحق الربا أي صر    ٢٧٦البقرة:  ژ ڎ ڌ ڌ ژقوله تعالى: "

وما  ،يذهبه بالكلمة من يد صاحبه أو محرمه بركة ماله فال ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژواضع أخر كقوله ذكر هنا من محق الربا أشار إلمه في م

اآلمة   ١٠٠المائدة:  ژ ۀہ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژوقوله   ٣٩الروم:  ژ ۇۆ ۇ ڭ
كما أشار إلى   ٣٧األنفال:  ژ ڱں ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ژوقوله 

البقرة:  ژ ڤڤ ڤ ژذلك ابن كثير في تفسير هذه اآلمة واعلم أن هللا صرح بتحريم الربا بقوله 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژوصرح بأن المتعامل بالربا محارب هلل بقوله   ٢٧٥

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ           ۓ ے

ح بأن آكل الربا ال مقوم أي من قبره يوم القمامة إال كما وصر    ٢٧٩ - ٢٧٨البقرة:  ژ ې ې
  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژمقوم الذين يتخبطه الشمطان من المس بقوله 

 ."اواألحاديث في ذلك كثيرة جد    ٢٧٥البقرة:  ژ ٿٹ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ
 .-نسأل هللا العافية -اح جمع من المفسرين بأن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون  حتى صر  

واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فمه أحد وذلك كربا الجاهلمة "
وربا النساء بين الذهب والذهب  ،ينفي األجل على أن يزيده اآلخر في قدر الدَّ وهو أن يزيده 

 ،وبين التمر والتمر ،وبين الشعير ،وبين البر والبر ،وبين الذهب والفضة ،وبين الفضة والفضة
 ."بعض معوكذلك بين هذه األربعة بعضها  ،وبين الملح والملح

 على اعتبار أنها جنس واحد.
واحد اإلجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة فال  وكذلك حكى غير"

وال بين الشعير  ،وال بين البر والبر ،وال بين الفضة والفضة ،يجوز الفضل بين الذهب والذهب
والحق الذي ال شك فمه منع  ،ا بيدوال بين الملح والملح ولو يد   ،وال بين التمر والتمر ،والشعير

ثبت في الصحمح عن ابن فإن قيل  ،في النوع الواحد من األصناف الستة المذكورةربا الفاضل 
 «ال ربا إال في النسيئة» :قال -صلى هللا علمه وسلم-عباس عن أسامة بن زيد أن رسول هللا 

وثبت في الصحمح عن أبي المنهال أنه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 
صلى هللا -فسألنا رسول هللا  -صلى هللا علمه وسلم-ى عهد رسول هللا ين علفقاال كنا تاجر  

فالجواب  ،ا بيد فال بأس وما كان منه نسيئة فالعن الصرف فقال ما كان منه يد   -علمه وسلم
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بجواز الفضل ومنع النسيئة فمما رواه  -صلى هللا علمه وسلم-أن مراد النبي  :األول ،من أوجه
حة بأن إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروامات الصريحة المصر    عنه أسامة والبراء وزيد

 "ذلك..
 .«ا بيدفإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد  » -عليه الصالة والسالم-من قوله 

بدليل الروامات الصحمحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل وأنه في الجنس الواحد "
ن ساق الحديث الذي ذكرنا في السنن الكبرى فإنه قال بعد أ وجه البيهقيممنوع واختار هذا ال

رواه البخاري في الصحمح عن أبي عاصم " :آنفا عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ما نصه
ريج مع ذكر عامر وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن ج   ،دون ذكر عامر بن مصعب

مد بن حاتم بن مممون عن سفمان بن عيينة بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن مح
ا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ق  عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ور  

 "فذكره وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفمان وكذلك رواه أحمد بن روح..
 عن روح.
 عن روح؟
 عن روح.

مان وروي عن الحميدي عن سفمان عن عمرو بن دينار وكذلك رواه أحمد عن روح عن سف"
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ  :عن أبي المنهال قال

والصحمح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في روامة ابن جريج 
ا بيد فال بأس وما كان فقال ما كان منه يد  فمكون الخبر واردا في بمع الجنسين أحدهما باآلخر 
ا ما أخبرنا أبو والذي يدل على ذلك أمض   ،منه نسيئة فال وهو المراد بحديث أسامة وهللا أعلم

ان قال حدثنا أحمد بن محمد الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القط  
عبة قال أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال بن عمسى البرتي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ش

-سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكالهما مقول نهى رسول هللا 
ا رواه البخاري في الصحمح عن أبي عمر عن بمع الورق بالذهب دين   -صلى هللا علمه وسلم

وهو واضح  .وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة انتهى من البيهقي بلفظه ،حفص بن عمر
 ."جدا فمما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه من كونه في جنسين ال جنس واحد

ذا ثبت النهي عن بيع الورق الفضة بالذهب دينا فألن يثبت ببيع الذهب بالذهب والفضة  وا 
 بالفضة من باب أولى.

 ."م الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصهكملة المجموع بعد أن ساق الكالوفي ت"
تكملة المجموع له عدة تكمالت النووي ما كمل الكتاب فجاء أكثر من شخص وكمله لكن الكالم 

 هذا في تكملة السبكي.
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 طالب: ........
 ف عليه النووي وكلهم ما أكملوا.من المتقدمين كملوا مما وق يوجد

 طالب: ........
 المطيعي والعقبي المطبوع 

 طالب: ........
 ذكر في تراجم الشافعية. نعم

 طالب: ........
 ال.
 "إما أن مكون المراد  بمع دراهم.. :وال حجة لمتعلق فيهما ألنه ممكن حمل ذلك على أحد أمرين"

.  المراد 
 "إما أن مكون المراد  بمع  دراهم."

 بيع .
اد ألجل التأجيل بالموسم أو ا ومكون الفسبشيء لمس ربوم  إما أن مكون المراد  بمع  دراهم "

 ."الحج
يحصل في  ،في آخره ،أثنائه، في ولهوغير معروف بدقة إلى الموسم في أ امضمون ليسألنه 

 ذلك الخصام غير محدد بدقة.
ختالف الجنس : أن محمل ذلك على اوالثاني ،فغير محرر والسمما على ما كانت العرب تفعل"

وامة أخرى عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ويدل له ر 
عن بمع الذهب بالورق دينا رواه  -صلى هللا علمه وسلم-فكالهما مقول نهى رسول هللا 

ا وفي لفظ مسلم عن بمع الورق بالذهب دين   ،البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه
وهذه الروامة ثابتة من حديث شعبة عن حبيب  ،الجنس بجنس آخرفهو يبين أن المراد صرف 

ل روامة الحميدي واللتان في الصحمح و  بن أبي ثابت عن أبي المنهال والروامات الثالث األ  
وكلها أسانيدها في غامة الجودة ولكن حصل االختالف في سفمان فخالف الحميدي علي بن 

كل من الحميدي وعلي بن المديني في غامة المديني ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور و 
ح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له وشهادة ابن الثبت ويترج  
 ."جرج لروايته

 رواية.
إن  -رحمه هللا -وألجل ذلك قال البيهقي هوشهادة روامة حبيب بن أبي ثابت لروامة شيخ"

وقال ابن حجر في فتح الباري  .عنده انتهى منه بلفظهروامة من قال إن باع دراهم بدراهم خطأ 
وقال الطبري معنى حديث أسامة ال ربا إال في النسيئة إذا اختلفت أنواع البمع انتهى " :ما نصه
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تنبمه وقع " :ا ما نصهوهو موافق لما ذكر وقال في فتح الباري أمض   ،محل الغرض منه بلفظه
 "في نسخة..

اس يعني ال ربا أشد أو أعظم منه مثل ما في ربا النسيئة يعني أجاب بعضهم عن حديث ابن عب
ن كان محرما.  ربا الفضل أسهل من ربا النسيئة وا 

 ".تنبمه وقع في نسخة الصنعاني هنا"
 الصاغاني.
 الصاغاني؟

 نعم.
 يعني نسخة الصاغاني من صحيح البخاري نسخة مشهورة معروفة.

سمعت سلممان بن حرب  -معني البخاري  -وقع في نسخة الصاغاني هنا قال أبو عبد هللا"
وال بأس به  مقول ال ربا إال في النسيئة هذا في الذهب بالورق والحنطة في الشعير متفاضال  

 ".نتهى منه بلفظه وعلى هامش النسخةقلت وهذا موافق ا ،ا بيد وال خير فمه نسيئةيد  
 إن بعد قوله.

هذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد ا في األصل وبإن بعد قوله وهذا موافق بماض  "
ألنه قد ثبت في الصحمح عنهما تصريحهما باختالف  ؛ال محتاج بعد هذا الجواب إلى شيء

فإن قيل هذا ال مكفي في الحكم على  ،االجنس فارتفع اإلشكال والروامات مفسر بعضها بعض  
هم والدراهم أنها خطأ إذ لقائل أن مقول ال الروامة الثابتة في الصحمح بجواز التفاضل بين الدرا

ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم  ،منافاة بين الروامات المذكورة فإن منها ما أطلق فمه الصرف
مكون إحداهما بينت ما أبهمته األخرى و فإن ،ا بين الروايتينفمحمل المطلق على المقيد جمع  
تحريم النساء فيهما وال تنافي في الجنسين و ا آخر واردا في حديث حبيب بن أبي ثابت حديث  

الثاني ذلك وال تعارض فالجواب على تسلمم هذا بأمرين أحدهما أن إباحة ربا الفضل منسوخة و 
 ".أن أحاديث ربا الفضل أرجح
 أحاديث تحريم ربا الفضل.

حاديث والثاني أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى باالعتبار على تقدمم عدم النسخ من أ"
 "إباحته.

 طالب: ........
 ال، موجود.

قا بنسيئة ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحمح عن أبي المنهال قال باع شريك لي ور  "
إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر ال مصح قال قد بعته في السوق 

 -صلى هللا علمه وسلم-قدم النبي  فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال
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وما كان نسيئة فهو ربا وأتيت ا بيد فال بأس به المدينة ونحن نبمع هذا البمع فقال ما كان يد  
 ".زيد

 وائت.
وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك هذا لفظ مسلم في "

ذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن وفمه التصريح بأن إباحة ربا الفضل الم ،صحمحه
ا وفي بعض الروامات الصحمحة في تحريم ربا الفضل لقدومه المدينة مهاجر   مقارنة أرقم كانت

ح بتحريمه في يوم خيبر وفي بعض الروامات الصحمحة تحريم صر   -صلى هللا علمه وسلم-أنه 
فضالة بن عبيد األنصاري  ا فقد ثبت في الصحمح من حديثربا الفضل بعد فتح خيبر أمض  

وهو بخيبر بقالدة فيها خرز وذهب  -صلى هللا علمه وسلم-رضي هللا عنه قال أتي رسول هللا 
بالذهب الذي في القالدة فنزع  -صلى هللا علمه وسلم-وهي من المغانم تباع فأمر رسول هللا 

هذا لفظ  «ا بوزن الذهب بالذهب وزن  » -صلى هللا علمه وسلم-وحده ثم قال لهم رسول هللا 
ا عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر وفي لفظ له في صحمحه أمض   ،مسلم في صحمحه

ا ا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينار  قالدة باثني عشر دينار  
وفي لفظ له في  «فصلال تباع حتى ت  »فقال  -صلى هللا علمه وسلم-فذكرت ذلك للنبي 

 ."اه أمض  صحمح
يكفي أن يكون مع  اليعني  ،نعم ال تباع حتى تفصل فيعزل الخرز عن الذهب لتتحقق المساواة

قدر الذهب بمقدار الذهب الذي هو في مقابله ال، ألن الجهل بالتساوي كالعلم الذهب شيء وي  
ذا كان هذا في ا ،ال بد من العلم بالتساوي  ،منزل منزلة العلم بالتفاضل ،بالتفاضل لذهب فبالل وا 
عليه الصالة -ا من النوع الرديء الصاع بالصاعين ثم من الجيد فجاء به النبي باع تمر  
 «االربا بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيب   عينعين الربا  »غضب  «أوه»فقال  -والسالم

 يعني من الجيد.
صلى هللا -ل هللا ا عن فضالة رضي هللا عنه قال كنا مع رسووفي لفظ له في صحمحه أمض  "

صلى -وقمة الذهب بالدينارين والثالثة فقال رسول هللا يوم خيبر نبامع اليهود األ  -علمه وسلم
وقد ثبت في الصحمحين من حديث  ،«ا بوزن ال تبمعوا الذهب بالذهب إال وزن  » -هللا علمه وسلم

دي األنصاري بعث أخا بني ع -صلى هللا علمه وسلم-أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول هللا 
أكل تمر » -صلى هللا علمه وسلم-فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول هللا 

الصاع بالصاعين إنا لنشتري -صلى هللا علمه وسلم-رسول هللا  ماوهللا قال ال  «؟خيبر هكذا
 ".من الجمع
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ثل هذا السياق في م -عليه الصالة والسالم-الصالة في مثل هذا السياق الصالة على النبي 
عليه الصالة -قحمة السامع لذكره يبدو أنها م   -صلى هللا عليه وسلم-وهللا يا رسول هللا 

 يصلي عليه. -والسالم
بمثل أو بمعوا هذا واشتروا  ال تفعلوا ولكن مثال  » -صلى هللا علمه وسلم-فقال رسول هللا "

لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي هذا لفظ مسلم في صحمحه وفي  «بثمنه من هذا وكذلك الميزان
 ."سعيد.

 طالب: ........
كوم عليها باإلدراج لكن أو من قول أبي سعيد؟ مح -عليه الصالة والسالم-يعني هذه من قوله 

 اإلدراج.
 طالب: ........

ن كانت مسألة الميزان يعني مقصود به ما يوزن  يعني يستبعد أن تكون منسجمة مع ما تقدم وا 
ألن التمر مكيل فال يقتصر ربا الفضل أو ربا النسيئة  ؛وكذلك الميزان :قال ،ربامما يجري فيه ال
 مثله مثل ما في الميزان. ،على المكيل فقط
 طالب: ........

ن لم يرد في طريق أحيان   مأنه ما يدل على أنها مدرجة إالَّ  ال أرى أنا  ا يستدلون على اإلدراج وا 
كالم النبوة في مثل هذا السياق وأنه  يأتيتسق وأنه ما م غيرمن الطرق على نشوز الكالم يعني 
 بكالم العلماء أو كالم الفقهاء أشبه.

استعمل  -صلى هللا علمه وسلم-ا أن رسول هللا وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أمض  "
أكل تمر خيبر » -صلى هللا علمه وسلم-على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول هللا  رجال  
قال ال وهللا ما رسول هللا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثالثة فقال  «كذاه

 «ابع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب   ،فال تفعل» -صلى هللا علمه وسلم-رسول هللا 
بتحريم ربا  -صلى هللا علمه وسلم-واألحاديث بمثله كثيرة وهي نص صريح في تصريحه 

فقد اتضح لك من هذه الروامات الثابتة في الصحمح أن إباحة ربا  ،فتح خيبر الفضل بعد
حة ا وأن الروامات المصر  المدينة مهاجر   -صلى هللا علمه وسلم-الفضل كانت زمن قدومه 

بتحريم ربا  -صلى هللا علمه وسلم-بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده فتصريح النبي 
 ،ست سنين وأكثر منها يدل داللة ال لبس فيها على النسخ الفضل بعد قدومه المدينة بنحو

ا فالبراء وزيد رضي وأمض   ،وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر وقد كانوا مأخذون باألحدث فاألحدث
صلى هللا علمه -هللا عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما للحديث المذكور عن رسول هللا 

عنه تحريم ربا الفضل فإنهم بالغون وقت  االذين روو ف الجماعة من الصحابة بخال -وسلم
التحمل وروامة البالغ وقت التحمل أرجح من روامة من تحمل وهو صبي للخالف فيها دون 



 

 

 

 

 

1
3 
 

13 
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المدينة نحو عشر  -صلى هللا علمه وسلم-وسن البراء وزيد وقت قدومه  ،اروامة المتحمل بالغ  
الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن ر عن منصور بن سلمة سنين لما ذكره ابن عبد الب  

استصغره يوم أحد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم  -صلى هللا علمه وسلم-حارثة أن رسول هللا 
ل غزوة وعن الوقدي أن أو   ،وأبا سعيد الخدري وسعد بن وسعد بن حبتة وعبد هللا بن عمر
 ."الحميديشهداها الخندق وممن قال بأن حديث البراء وزيد منسوخ روامة 

 راويه.
ا وقول راوي الحديث إنه منسوخ في كونه مكفي في ا واطالع  لم  راومه الحميدي وناهمك به ع  "

 ."النسخ خالف معروف عند أهل األصول وأكثر المالكمة والشافعمة ال مكفي عندهم
 اها بعدعلى أن رواية الصبي المميز حال التحمل صحيحة عند عامة أهل العلم صحيحة إذا أد  

ال تصح رواية الصبي باعتبار األداء أما بالنسبة للتحمل كثير من الصحابة  ،البلوغ العبرة باألداء
ابن عباس وعائشة وابن الزبير وغيرهم صغار السن  -عليه الصالة والسالم-صغار في عهده 

حال  فوا فالعبرة بتحقيق الشروط في حال األداء ال فيل  وتحملوا أحاديث لكنهم أدوها بعد أن ك  
 ذلك صححوا رواية الكافر إذا أدى بعد إسالمه.لو  ؛التحمل

 طالب: ........
 هو؟ ما

 طالب: ........
من هو أرجح منه أما كونه روى أن الفضل ال شيء فيه  ،أقول خولف في أصل الرواية من قبل
د يعني رواية الحميدي خالف فيها في أصل الحكم والشواه ،ثم قال إنه منسوخ هذا شيء ثاني

الحميدي لماذا  ،والمتابعات تدل على اختالف الجنس ورواية الحميدي تدل على اتحاد الجنس
من أجل أن يتفق مع ما استقر إليه األمر وما نقل فيه اإلجماع من تحريم ربا  ؟قال إنه منسوخ

 الفضل.
 طالب: ........

 .أسامة بن زيد كبيروالد 
 طالب: ........
 .كبير ال، زيد بن حارثة

 لب: ........طا
 من الراوي ابن عبد البر.

 طالب: ........
، وال أسد عبد هللا اإلصابة موجود؟ وال االستيعاب وال شيء يبحث هذا وهذا في كتب الصحابة أبا

 يراجع إن شاء هللا. الغابة، أسد الغابة موجود؟
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خ في حديث ا بعد إباحته يدل على النسما قدمت من كون تحريم ربا الفضل واقع   :فإن قيل"
البراء وزيد لعلم التاريخ فيهما وأن حديث التحريم هو المتأخر ولكن أين لكم معرفة ذلك في 

صلى هللا -وقت وفاته  حديث أسامة ومولد أسامة مقارب لمولد البراء وزيد ألن سن أسامة
 ."عشرون سنة-علمه وسلم

 من أسامة هذا؟
 أسامة بن زيد.

 .أيضا يصير أبوه مستصغر
 ......طالب: ..

 هو؟ ما
 طالب: ........

 .ناده لزيد بن حارثة قال في األولال، هو يقول مع المجموعة روى بإس
 طالب: أسامة بن زيد بن حارثة.

 زيد بن أرقم.
 طالب: ........

 زيد بن حارثة استصغره يعود إليه.
 طالب: ........

 ال ال.
 طالب: ........

استصغر يوم أحد البراء -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  الهاء بعد مراجعة الرواية أن أزلنالو 
 بن عازب وزيد بن أرقم.

 طالب: ........
 ن.والبراء وغيره كل هؤالء موجودو 

 طالب: ........
 معروف الراوي أسامة ولده.

وسن  ،عشرة يثمان :وقيل ،عشرون سنة -صلى هللا علمه وسلم-ألن سن أسامة وقت وفاته "
 ،نحو العشرين كما قدمنا ما يدل علمه -صلى هللا علمه وسلم-فاته البراء وزيد وقت و 

أنه مكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه والمتأخر مقضي  :فالجواب
عن حديث أسامة أنه روامة صحابي واحد وروامات منع ربا  :والجواب الثاني ،على المتقدم

-وها صريحة عنه رو   -صلى هللا علمه وسلم- الفضل عن جماعة من أصحاب رسول هللا
منهم أبو سعيد وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو  :ناطقة بمنع ربا الفضل -صلى هللا علمه وسلم
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هريرة وهشام بن عامر وفضالة بن عبيد وأبو بكرة وابن عمر وأبو الدرداء وبالل وعبادة بن 
ثابتة في الصحمح كروامة أبي  الصامت ومعمر بن عبد هللا وغيرهم وروامات جل من ذكرنا

هريرة وأبي سعيد وفضالة بن عبيد وعمر بن الخطاب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت ومعمر بن 
ذا عرفت ذلك فروامة الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من  ،عبد هللا وغيرهم وا 

 ."روامة الواحد وقد تقرر في األصول
ورواية الجماعة والجماعة أولى بالحفظ  :قال -رحمه هللا -ام الشافعيكما قال اإلمام الشافعي اإلم

 من الواحد.
حات وكذلك كثرة األدلة كما عقده في مراقي وقد تقرر في األصول أن كثرة الرواة من المرج   "

 باعتبار حال المروي بقوله:السعود في مبحث الترجمح 
 وكثـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــدليل والروامـــــــــــــــــــة

 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدى ذوي الدرام  مــــــــــــــــرجح ل

 ."ف وقد ذكروالقول بعدم الترجمح بالكثرة ضعي 
 سليم.

 سلمم الداري.
 الرازي سليم بن أيوب الرازي.

 ."الرازي وقد ذكر سلمم "
 من أئمة الشافعي له مؤلفات في األصول وغيرها.

وقد ذكر بعض أئمة الشافعمة والحنفمة الجواب  ،أن الشافعي أومأ إلمه وقد ذكر سلمم الرازي "
أنه دل على إ باحة ربا الفضل وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على  :الثالث عن حديث أسامة

وقد تقرر في األصول أن النص الدال على المنع مقدم  ،منعه في الجنس الواحد من المذكورات
مناه عن صاحب المراقي ن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام وقد قد  أل  ؛على الدال على اإلباحة

 ."ا للغزالي وعمسى بن أبان وأبي هاشموهو الحق خالف  
 مقرر عند أهل العلم أن الحظر مقدم على اإلباحة.

الجواب الرابع عن  ،هما سواءا وعمسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالو "
 ".بالجنس والجنسين وأحاديث الجماعة أنه عام :حديث أسامة

 طالب: ........
 نقف عليه. نعميطول 

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


